MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK
V Kežmarku dňa 13.10.2016
Číslo spisu: 9/2016

Zápisnica
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 06.10.2016
Prítomní:

poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák – primátor mesta
Ing. Karol Gurka – prednosta úradu
JUDr. Mgr. Ondrej Teraj – hlavný kontrolór mesta
ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnená:

Zuzana Mazúchová, riaditeľka MŠ K. Kuzmányho, Kežmarok

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
a schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
3. Správa o plnení uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku
4. Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kežmarok
č. 29/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských
zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok
5. Návrh na schválenie zmeny zriaďovacej listiny a rozšírenie podnikateľských aktivít
príspevkovej organizácii
6. Zmena územného plánu CMZ Mesta Kežmarok
7. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 8/2016
8. Informácia o prijatých žiadostiach o dotácie na rok 2017
9. Návrh na zverenie športovísk do správy
- atletický ovál a rozbežisko – ZŠ, Nižná brána 8 Kežmarok
- multifunkčné ihrisko – ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2 Kežmarok
10. Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok
- návrh na prenájom pozemkov
- návrh na zámenu pozemkov
11. Návrh na prenájom nebytových priestorov pre MsKS Kežmarok.
12. Bytový dom Weilburská 2550/9,11,13
- návrh na určenie výšky nájomného
- návrh na zmenu uznesení

- návrh na zrušenie uznesenia
13. Návrh na prenájom časti pozemkov pod reklamnými zariadeniami Media representative,
s.r.o., Bratislava
14. Návrh na nájom bytov č. 24, Weilburská 2550/13; č. 2, Hlavné námestie 114/11; č. 18,
Gen. Štefánika 1049/14
15. Návrh na opakovaný nájom bytov – Gen. Štefánika 1049/14, Košická 2374/1
16. Návrh na predĺženie nájmu bytov – Weilburská 2396/1
Weilburská 2396/3
17. Návrh na zmenu uznesenia - zriadenie vecného bremena pre VSD, a.s. Košice
18. Rôzne
19. Interpelácie.
20. Záver
1. Otvorenie
Pán privítal prítomných na 6. riadnom a zároveň 10. mestskom zastupiteľstve v poradí
a požiadal prítomných o uctenie si pamiatky minútou ticha bývalého prezidenta SR Michala
Kováča, ktorý bol zároveň aj čestným občanom Kežmarku.
Zahraničné služobné cesty
09.09.2016 – návšteva partnerského mesta Přibram
Rokovania
27.09.2016- rokovanie s pánom biskupom Sečkom, Spišská kapitula
30.09.2016- zasadnutie Prezídia Únie miest vo Zvolene
04.10.2016 – verejné stretnutie mesto Kežmarok/obec Ľubica
Podujatia
11.09.2016 – Poľovnícky deň
14.09.2016 – slávnostné otvorenie pošty v Kežmarku
Športové podujatia
29.09.2016 – detská atletika
30.09.2016 – nočný beh v Kežmarku
Konferencie
05.10.2016 – Poľsko – Slovenská konferencia v Novej Ľubovni (Euroregion Tatry) –
prednáška
Stretnutia
- stretnutie s majiteľmi kasárni
- stretnutie k riešeniu dopravnej situácie na ul. Nižná brána
- stretnutie s občanmi sídliska Juh, ohľadom sporu Kežmarok Ľubica
- ďalšou témou bude Nemocnica Kežmarok

2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
a schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
p. primátor
- požiadal o opravu v materiáloch, namiesto p. Sabolovej v návrhovej komisii - p. Hencel
- upraviť taktiež p. Wagner vo volebnej komisii namiesto p. Hencela
- do návrhovej komisie boli zvolení: p. Hencel, p. Polák
- do volebnej komisie boli zvolení: p. Wagner – predseda komisie
p. Škára – člen komisie
p. Holova – člen komisie
- za overovateľov zápisnice boli určení: p. Zreľak, p. Matia
za: 11, proti: 0, zdržali sa: 3
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Levická,
Jendrejčák, Müncnerová. Havírová
zdržali sa: Hencel, Polák, Wagner
- zapisovateľka: p. Jesenská
p. primátor
- do bodu programu doplniť bod 6B – Územný plán zóny „OC Kežmarok“
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
volí

do návrhovej komisie
p. poslanca Jána Hencela za člena komisie
p. poslanca Matúša Poláka za člena komisie

v o l í do volebnej komisie
p. poslanca Vojtecha Wagnera za predsedu komisie
p. poslanca Vladimíra Škáru za člena komisie
p. poslanca Jána Holovu za člena komisie
berie na
vedomie
- primátorom určených overovateľov zápisnice
p. poslanca Andreja Zreľaka
p. poslanca Jozefa Matiu
- primátorom určenú zapisovateľku
p. Moniku Jesenskú

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s c h v a ľ u j e program rokovania mestského zastupiteľstva

v Kežmarku takto:

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
a schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

3. Správa o plnení uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku
4. Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kežmarok
č. 29/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských
zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok
5. Návrh na schválenie zmeny zriaďovacej listiny a rozšírenie podnikateľských aktivít
príspevkovej organizácii
6. A Zmena územného plánu CMZ Mesta Kežmarok

6. B Územný plánu zóny „OC Kežmarok“ - súhlas na začatie procesu obstarania ÚPN
Z
7. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 8/2016
8. Informácia o prijatých žiadostiach o dotácie na rok 2017
9. Návrh na zverenie športovísk do správy
- atletický ovál a rozbežisko – ZŠ, Nižná brána 8 Kežmarok
- multifunkčné ihrisko – ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2 Kežmarok
10. Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok
návrh na prenájom pozemkov
- návrh na zámenu pozemkov
11. Návrh na prenájom nebytových priestorov pre MsKS Kežmarok.
12. Bytový dom Weilburská 2550/9,11,13
návrh na určenie výšky nájomného
- návrh na zmenu uznesení
- návrh na zrušenie uznesenia
13. Návrh na prenájom časti pozemkov pod reklamnými zariadeniami Media representative,
s.r.o., Bratislava
14. Návrh na nájom bytov č. 24, Weilburská 2550/13; č. 2, Hlavné námestie 114/11; č. 18,
Gen. Štefánika 1049/14
15. Návrh na opakovaný nájom bytov – Gen. Štefánika 1049/14, Košická 2374/1
16. Návrh na predĺženie nájmu bytov – Weilburská 2396/1
- Weilburská 2396/3
17. Návrh na zmenu uznesenia - zriadenie vecného bremena pre VSD, a.s. Košice
18. Rôzne
19. Interpelácie
20. Záver

za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner
Prijaté uznesenia dostali č. 257/2016, 258/2016

3. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom
v Kežmarku ku dňu 20.09.2016, za kontrolované obdobia roka 2016 a predchádzajúce
obdobia
p. Teraj
- informoval o predloženom návrhu
p. Matia
- sú tu viaceré uznesenia, ktoré by sme mohli zrušiť, opýtam sa gestorov uznesení – uviedol
príklad
p. Perignáthová
- sú to uznesenia, ktoré sa v blízkej budúcnosti splnia, ak ešte nie sú ostré zmluvy, evidujeme
ich ako nesplnené, čakáme na splnenie podmienok oprávnených osôb
p. Matia
- chcel by som poprosiť do budúcna o uvedenie správy, prečo v prípade nesplnených uznesení
ešte nie sú splnené
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu 20.09.2016, za
kontrolované obdobia roka 2016 a predchádzajúce obdobia.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 259/2016
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 7/2016, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 29/2015 o financovaní
základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na
území mesta Kežmarok
p. Polák
- chcel by som povedať, že toto je VZN, ktorým sa zvyšujú platy o 6 % pedagogickým
zamestnancom, pri jeho študovaní som ostal zmätený, že prečo sa navyšujú len isté koeficienty
a nie všetky, ale bolo mi to dôkladne vysvetlené na oddelení školstva
- mám však ale pocit, že tá individuálna forma výučby je zvýhodňovaná v umeleckých školách
a preferovaná pred skupinovou formou
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení mesta
Kežmarok č. 7/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Kežmarok č. 29/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl
a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 260/2016

5. Návrh na schválenie zmeny zriaďovacej listiny a rozšírenie podnikateľských aktivít
príspevkovej organizácie
Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok
schvaľuje
rozšírenie predmetu činnosti Mestského kultúrneho strediska, príspevkovej organizácie
Mesta Kežmarok o nasledovné hlavné činnosti:
- bezplatné poskytovanie informácií o meste a regióne, o kultúrnych, spoločenských
a športových podujatiach všetkým subjektom, ktoré o to budú žiadať a pôsobia
v tejto oblasti na území mesta,
- bezplatné poskytovanie komplexnej a stále aktuálnej ponuky cestovného ruchu
v oblasti svojho pôsobenia domácemu obyvateľstvu, turistickej klientele či obchodným
cestujúcim (napr. o prírodnom, kultúrno-historickom a folklórnom potenciáli, o
ubytovacích, stravovacích, rekreačných, športových a kultúrno-spoločenských
zariadeniach, o možnosti rekreačných činností, o podujatiach v meste a pod.),
- spolupracovanie na tvorbe propagačných materiálov,
- zabezpečovanie prezentácie mesta na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu,
- bezplatné poskytovanie predaja vstupeniek na kultúrne, športové a spoločenské
podujatia organizované mestom,
- zhromažďovanie, spracovávanie a vytváranie komplexnej databázy informácií
v oblasti cestovného ruchu,
- bezplatné poskytovanie informácií o možnostiach dopravného spojenia v meste
i mimo neho,
- napĺňanie a aktualizácia informácií na svojej internetovej stránke, internetovej stránke
mesta Kežmarok, a ďalších regionálnych, celoštátnych a medzinárodných
internetových stránkach,
- komplexná správa informácií na webovom sídle Mesta Kežmarok.
súhlasí
podľa § 28 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení s rozšírením vykonávania
podnikateľskej činnosti príspevkovou organizáciou Mestské kultúrne stredisko v rozsahu
oprávnení na výkon podnikateľskej činnosti vydaných príslušných orgánom štátnej
správy. Táto činnosť je definovaná ako vedľajšia hospodárska činnosť príspevkovej
organizácie. Podnikateľská činnosť príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho
strediska v Kežmarku sa rozširuje o tieto činnosti:
- informačná činnosť,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- administratívne služby,
- organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 261/2016

6A. Zmena Územného plánu CMZ Kežmarok - súhlas na začatie procesu obstarania
zmeny ÚPN CMZ
p. Polák
- týmto my súhlasíme so zmenou územného plánu, alebo začína len konanie, kto vydá to
konečné rozhodnutie?
p. Kelbelová
- konečné rozhodnutie bude na Vás, teraz dávame len súhlas na začatie procesu obstarania
p. Škára
-aká je momentálna situácia v územnom pláne, čo sa týka tejto lokality?
p. Kelbelová
- sú tam plochy, ktoré sú určené na služby, bývanie a občiansku vybavenosť
- p. Bachleda sa nachádza v cípe, požiadal o zmenu užívania a to na rodinné bývanie
- nevieme, či to bude schválené, lebo do toho vstupujú dotknuté orgány a tak isto aj správcovia
sieti, výsledok je závislý od celého spomínaného procesu
p. Škára
- týka sa to len toho cípu?
p. Kelbelová
- áno len tej časti, nie celého územia, len p. Bachledu a jeho pozemkov
p. Škára
- nie je to v rozpore s nejakými dlhodobými zámermi mesta?
p. Kelbelová
je to v štádiu prípravy, začatia, dopredu nevieme predpokladať, či to bude možné
p. Jankura
- p. Bachleda vedel o tom, že pozemok je určený na podnikateľské účely
p. Kelbelová
- zákon pripúšťa požiadať mesto a MsZ o povolenie zmeny územného plánu
- nie je to počin, ktorý zakladá právne následky
- p. Bachleda si je vedomý toho, že sa môže stať, že v konečnom dôsledku sa zmena
neodsúhlasí
p. Müncnerová
- nechce to územie mesto riešiť komplexne?
p. primátor
- mali sme stretnutie, všetci vlastníci, keďže je to súkromné vlastníctvo, mesto nevlastní v tomto
území nič, okrem športovej haly
- vraciame sa znova späť, pýtali sme sa ich na plány, s tým, že mesto do toho vstúpi a budeme
to nejakým smerom orientovať, ale keďže nie sme vlastníkmi, nič tam nepostavíme

- z pohľadu blízkosti školy na jednej strane a na druhej strane, zo zámeru postaviť študentskú
zónu, priemysel do tejto zóny nepatrí
- orientácia by mala byť na bývanie a služby pre občanov
p. Jankura
- ktorá komisia odporúča schváliť, odporúčam to v materiáloch do budúcna doplniť
p. Kelbelová
- komisia výstavby, do budúcna doplním
p. primátor
- treba to do budúcnosti doplniť, aby to bolo jasné
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so začatím procesu obstarania zmeny
Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Kežmarok - Ing. Jozef Bachleda s manželkou,
Záborského 12, Kežmarok - zmena funkčného využitia pozemku p.č. 1938/42 k.ú.
Kežmarok na rodinné bývanie na náklady žiadateľa.
za: 13, proti: 0, zdržali sa: 1
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Matia, Hencel, Levická, Jendrejčák,
Müncnerová, Havírová, Wagner
zdržala sa: Majorová Garstková
Prijaté uznesenie dostalo č. 262/2016
6B. Územný plánu zóny „OC Kežmarok“ - súhlas na začatie procesu obstarania ÚPN Z
p. Polák
- aký dlhý by bol proces tejto zmeny a kedy by spoločnosť mohla začať so stavebnými prácami?
p. primátor
- odhadom asi do roka
p. Kelbelová
- to nie je zmena, ale vypracovanie územného plánu zóny
- predpokladám 4 až 5 mesiacov, potom nasleduje stavebné povolenie, čo je otázka, na ktorú
je ťažko odpovedať, pretože tam musí nastať majetko-právne vysporiadanie
- musia mať však projekt, príslušné vyjadrenia
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so začatím procesu obstarania Územného
plánu zóny Kežmarok „ OC Kežmarok“ na pozemkoch p.č. p.č. KN C 668/ 1, 30,45, 46,
84,85,86,87,88, 670/ 37,38, 44,118,119,120,121 k.ú. Kežmarok. náklady žiadateľa BARIO
ESTATE s.r.o., Kupeckého 3, Bratislava.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 263/2016

7. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 8/2016
p. Polák
- chcel by som poprosiť o konkrétnejšie vysvetlenie príspevku 5000 €, ktorý máme schvaľovať
pre Noviny Kežmarok
- komunikoval som niečo s p. Kaprálovou, že to bude slúžiť na úplne iný účel, ale chcel by som
k tomu vysvetlenie, nakoľko mám pocit, že každou rozpočtovou zmenou schvaľujeme niečo
pre noviny
p. Sedláková
- 5000 € je len zmena v triedení príjmov, príjmy sú z reklamnej činnosti, oni prídu do
príspevkovej organizácie
- doteraz sme ich brali ako príjem hlavnej činnosti, reklamná činnosť je v rámci podnikateľskej
činnosti, musia byť aj samostatne účtované v rámci podnikateľskej činnosti, vzniklo nám tým
pádom nevyrovnanie
p. primátor
- príjem z reklamy sa musí dostať späť tam, kde patrí, na chod novín
p. Polák
- peniaze z reklamy oni tak či tak prídu na účet MsKs, v záverečnom účte budú mať vyrovnaný
rozpočet, len budú mať schodok v rámci novín
p. Sedláková
- musíme rozlišovať hlavnú a podnikateľskú činnosť
- ak je podnikateľská činnosť stratová, je potrebné urobiť také kroky, aby sa dostala organizácia
do zisku, alebo sa musí zrušiť
p. primátor
-vysvetlím to jednoducho, je to len presun na to, aby sa tieto činnosti spojili, čo je z reklamy sa
vracia späť do chodu novín
- ono sa to bude stále diať v týchto príspevkových organizáciách, je to technické riešenie
p. Polák
- toto vyjadrenie je trochu iné, ako p. Kaprálovej
- chcem, aby položky EĽRO a trhy boli v budúco-ročnom rozpočte ako oddelené položky, aby
sa to nemiešalo
p. Matia
- chcem sa opýtať, koľko je a koľko bude opatrovateliek, keď zvýšime príjem poplatkov?
p. Trautmanová
- opatrovateliek máme 23, jedna je na dohodu o pracovnej činnosti
- nejedná sa však len o mzdy, ale o všetky náležitosti súvisiace so vznikom pracovného pomeru,
napr. osobné ochranné pomôcky
- nie každá opatrovateľka je na plný pracovný úväzok, vychádzame v ústrety občanom pri
zabezpečovaní opatrovateľskej služby
p. Matia
- tie, ktoré sú na polovičný pracovný úväzok majú zo zákona nárok len na polovicu?

p. Trautmanová
- pohyb klientov je veľmi veľký, je to podľa potrieb, každý deň, každý mesiac sa to mení
p. Matia
- čo sa týka EĽRA vieme už koľko bol príjem a výdaj?
p. primátor
- EĽRO je pod MsKs, pripravíme Vám správu
p. Matia
- zvyšovanie o 25 000 € pre EĽRO a trhov neviem, čoho sa týka
p. primátor
- pán prednosta bol zodpovedný za ekonomiku
p. prednosta
- my príspevkovú organizáciu využívame len na organizáciu a dávame jej príspevok
- príjmy idú do rozpočtu mesta, pripravujeme sumárnu správu, jednotlivé komisie vyhodnotili
svoju činnosť, do dvoch týždňov Vám dáme krátke vyhodnotenie, aby ste ho mali pred
záverečným účtom
p. Majorová Garstková
- čo sa urobí so súčasnými kanceláriami výstavby a odd. školstva?
p. primátor
- zatiaľ nič, musia sa zrekonštruovať, budeme o tom rozmýšľať, je to zatiaľ otvorená záležitosť
p. Zreľak
- chcem sa vrátiť k EĽRU, pripomienkujeme to už dlho, chceme to vedieť, nielen my poslanci
- chcem, aby sme dostali hodnotiacu správu, verím, že sú s tým spojené byrokratické práce,
dať to všetko do poriadku, prešlo už veľa času, aby sme vedeli zhodnotiť príjem, výdaj EĽRA
- bol by som rád, keby sa EĽRO odtrhlo a bola by to samostatná položka
-opýtam sa, v rámci rozpočtu je príprava žiadosti o dotácie a spolufinancovanie, aké sú
plánované projekty? Je to položka 1.2.3
p. primátor
- čo sa týka osamostatnenia položiek, nerobím sa odborník na ekonomiku
- koncom septembra sme mali komisiu, kde sa zhodnotilo EĽRO, je to obrovský festival, nie je
to len tak
- preto sa každý rok pripravuje súhrnná správa, je vyhodnocovaná v rámci MsKs v záverečnom
účte, nejde o to, ako skoro, ale aby to bolo dôsledné a účtovne správne
- správy sú dostupné v záverečnom účte
- ak je na správe niečo zle, treba to komentovať
- prečo sa to tak rýchlo nedá sa môžeme opýtať ekonomického odd., alebo p. riaditeľky
- všetko bude predložené načas, aj s vysvetlením
- čo sa týka projektov, odovzdám slovo p. Rontovej
p. Rontová
- 26.7 sa schválila finančná čiastka vo výške 25 000 € na bežné a na kapitály na prípravu
projektovej dokumentácie s podaním prípadnej žiadosti o nenávratné finančné prostriedky

- ide o prípravu revitalizácie vnútroblokov
- chystá sa príprava štúdie, ktorú budeme vedieť využiť aj do budúcnosti
- teraz plánujeme minimálne jeden projekt cez nenávratné finančné prostriedky, s tým súvisí aj
vyhotovenie polohopisu a výškopisu na to je uvedená čiastka v dôvodovej správe
- v súčasnosti máme ukončenú predpokladanú výšku zákazky a to je 30 000 €
p. Zreľak
- pozrel som sa internet, hľadal som záverečný účet za rok 2015 a nie je zverejnený
p. Sedláková
- v materiáloch ho máte zverejnený, teda zverejnený je
p. Škára
- pýtal som sa na to už aj na finančnej komiisi, na položky novín a trhov
- v navýšenej položke sú aj napr. príjmy z inzercie novín?
p. Sedláková
- inzercia nemôže byť v príjmoch mesta
p. primátor
- v MsKs je inzercia
p. Škára
- pardon, príjmy z trhov?
p. Sedláková
- príjmy z trhov sú príjmami mesta, je to v tejto položke, ale je to odčlenené
p. Škára
- toto by mohla byť čiastočne odpoveď na otázku, už na komisii som to dotazoval, aby sa to
stransparentnilo
p. primátor
- už dva krát sa to tu dotazovalo, aby to nevyznelo, že ide o veľký balík, je možné tieto veci
spojiť?
p. Sedláková
- príjmy z inzercii sú príjmy podnikateľskej činnosti MsKs, príjmy z trhov sú príjmami mesta
- príjmy má väčšinou mesto a tak isto aj príjmy rozpočtovej organizácie, sú naše príjmy
- mali by sme nepomer a vždy by sme boli vo vysokom prebytku
- v meste sú príjmy rozpočtových organizácii, my ich transfermi dofinancuvávame
- je to taký nepomer, príjmy sú u nás, ale výdavky sú v iných organizáciách
- momentálne nie je možné odčleniť spomínané položky, je to na dlhšie, rozoberieme si to cez
prestávku
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok
2016 rozpočtovým opatrením č. 8/2016 podľa predloženého návrhu.

za: 7, proti: 0, zdržali sa: 7
za: Perignáth, Holova, Jendrejčák, Havírová, Levická, Wagner, Hencel
zdržal sa: Jankura, Zreľak, Škára, Matia, Polák, Müncnerová, Majorová Garstková
Uznesenie nebolo schválené.
p. primátor
- viete, aký to bude mať dopad na toto mesto, poďakujú sa Vám napríklad učitelia, ktorí čakali
zvýšenie platu o 6 %
– VZN bolo prijaté, rozpočtová zmena schválená nebola, dostávame sa do veľkého rozporu
8. Informácia o prijatých žiadostiach o dotácie na rok 2017
p. Sedláková
- doplnila žiadosti, ktoré boli doručené po sfinalizovaní a doručení materiálov
- ide o občianske združenie 500 a Sport Timing Slovakia, s. r. o.
p. Polák
- ak žiadosti prišli v termíne, prišli teda úplne v posledný deň a to 30.09.?
p. Sedláková
- áno, máme ich aj tu
p. Wagner
- čo je za združenie to združenie 500? O ostatných vieme, ale o tomto nie
p. Sedláková
- je to občianske združenie so sídlom v Košiciach, ktorý si dovoľujú požiadať o podporu
pripravovaného projektu „PO STOPÁCH MAJSTRA PAVLA“, ktorý plánujú realizovať
v roku 2017
p. Hencel
- mal otázku v súvislosti s prečítaním doplneného uznesenia
p. prednosta
- uznesenie je potrebné doplniť o doplnené žiadosti
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku b e r i e
n a
v e d o m i e informáciu
ekonomického oddelenia o prijatých žiadostiach o dotáciu na rok 2017 plus doplnené
žiadosti.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner
Prijaté uznesenie dostalo č. 264/2016

9. Návrh na zverenie majetku do správy
Atletický ovál a rozbežisko - ZŠ , Nižná brána 8 Kežmarok
Multifunkčné ihrisko - ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2 Kežmarok
p. Matia
- dochádzajú mi e-maily, že keď športovci robia akcie na ihriskách, že im nie sú sprístupnené
šatne, tolatety
- prosím o vysvetlenie, aká je tam situácia, týka sa to dvoch škôl, sú tú obidvaja riaditelia,
prosím o vyjadrenie
p. Slovíková
- my sme už v minulosti mali dané do správy hokejbalové ihrisko, teraz sa jedná o multifunkčné
ihrisko
- škola je otvorená do pol 6, žiadatelia ich môžu využívať čo sa týka krúžkovej činnosti, je
presný rozpis, na základe žiadostí s ktorými máme uzatvorenú zmluvu a to CVČ, alebo MŠK
p. Tokarčík
- u nás je situácia obdobná, ak sa jedná o krúžky, ak sú naši nájomcovia, máme tam človeka,
ktorý tam je do pol 9, výnimka je sobota, nedeľa
- naši nájomcovia ich majú sprístupnené, športovci chodia výnimočne
p. Havírová
- a čo sa týka soboty, nedele a sú tam nejaké zápasy? Mám informáciu, že využívali toalety
CVČ
p. Slovíková
- čo sa týka hokejbalového ihriska, snažila som sa stretnúťť aj s pánom poslancom Jankurom,
možno by Vám aj on vedel povedať zo svojho hľadiska, čo sme preberali
- šatne poskytujeme iba mužom, škola na hokejbalistov dopláca, ak sa 50 chlapov osprchuje,
prepočítali sme to a vychádza to asi na 4 kubíky vody
- čo sa týka prenájmu, dávali sme 30 % zľavu pre MŠK, čo bolo asi 780 €
- kto nám zaplatí tú vodu ako škole, lebo na to doplácame? V minulosti sa využívali toalety
úradu práce, potom bola dohoda taká, že na zápasy, ak bude škola súhlasiť, tak im tie priestory
poskytneme
- robíme pre hokejbalistov sponzora, aj servis
- šatňe z hľadiska hygieny nespĺňajú hygienické normy
- pôvodne bolo toto športovisko určené na rekreačnú činnosť, nepočítalo sa s tým, že sa tam
bude hrať hokejbalová liga
- o. i. neprajem ani jednému štatutárovi danú situáciu, hokej má stojí 50 % mojej energie
- s verejno prospešnými službami sme skúšali dávať areál dva mesiace doporiadku, boli tam
vybudované zákonom nepovolené búdy, zdržiavali sa tam potkany
- areál školy sa má v prvom rade využívať na výchovnú činnosť a keď prídu ráno deti do školy,
nemôžu prísť do odpadkov, ani do výkalov
- aj teraz som ukazovala materiál na zasadnutí rady školy, v ktorej ste aj niektorí vy poslanci,
mali ste možnosť to vidieť
- fandím hokejbalistom, ale treba sa riadiť podľa nejakých pravidiel, nemôžu si tam robiť čo
chcú, robia si akcie, o ktorých vôbec nie som upovedomená (informovala o konkrétnej akcii
Reifesien Bank)

- prečo by som mala financovať túto aktivitu, je to porušenie finančnej disciplíny, na svoju
osobu som si vypočula toľko negatívnych ohlasov
- my nemáme ani správcu, len školníka, ktorého tiež treba priplatiť, keď príde cez víkend
- hygiena má už viackrát na danú situáciu upozorňovala
p. Havírová
- škola je v zriaďovacej pôsobnosti mesta , máme manažéra športu, myslím si, že v sobotu,
nedeľu by to možno mal mať na starosti on
- teraz to znamená, že my hokejbal vylúčime, nebudeme tam púšťať nikoho, nebudú súťaže,
nebude nič?
p. primátor
- bod programu je však návrh na zverenie majetku do správy, toto nespadá do bodu programu,
- toto je samostatná téma
- v rámci mesta sa tomu venujeme už rok, aj MŠK, aj niektorí z Vás, aby šport ostal zachovaný
a aby bol aj nejaký poriadok
- podporujeme šport rôznymi spôsobmi, ale nie za každú cenu, pravidlá hry musia byť
zachované
- otváram diskusiu, ale nezabiehajme k inému
p. Jankura
- musím sa k tomu vrátiť, pani riaditeľke patrí veľká vďaka za to, čo pre hokejbal urobila, chcem
sa jej poďakovať v mene všetkých, aj za hokejbalistov
p. primátor
- tým pádom bolo povedané asi všetko, čo malo byť povedané
p. Müncnerová
- pomohlo by Vám, keby sa navýšil nájom vo VZN a tým pádom by ste neboli v strate, čo sa
týka tej vody ?
p. Sedláková
- musia si to prepočítať, ale musí to znášať ten nájomca, ktorý to chce využívať
- to sú prevádzkové náklady
p. primátor
- ak by sme chceli dofinancovávať jeden šport, musíme dofinancovávať všetkých, pretože by
to bolo nespravodlivé, u nás sú podmienky na veľmi vysokej úrovni
- každý si musí vystačiť s určitým balíkom a ten balík nie je malý, ak to nevie, vieme trocha
pomôcť, ale tiež keď pomôžeme jednému, musíme pomôcť aj ostatným
p. Škára
- keď ste hovorili že nemáte správcu, ako bude zabezpečené multifunkčné ihrisko cez sobotu,
nedeľu?
p. primátor
- urobí sa nájomná zmluva, všetky športoviská idú v jednotnom režime
p. Škára
- kto ale otvorí to ihrisko?

p. primátor
- na to sú tie dohody so štatutárom
p. Škára
- je to o štatutárovi?
p. primátor
- ten kto to má v správe, ale VZN je schválené pre všetkých rovnako
p. Polák
- vyriešilo by to problém, keby mesto dofinancovalo tých cca 700 € ?
p. Slovíková
- ak je tam moja p. upratovačka, ktorá to príde upratať, treba jej zaplatiť, sú to aj čistiace
prostriedky, neviem teraz
- keďže sme dávali zľavu, ktorú musíme na základe VZN dať, možno tých 700 € je tá suma,
ktorou by sme vedeli dofinancovať vodu
- športoviská máme vyťažené, ale nikto nepoužíva sprchy, len toalety
- je rozdiel, ak sa sprchuje 50 chlapov, berieme to ako naše sponzorské, za ktoré môžem byť
napadnutá, že to je strata pre našu školu
-počítame s každým centom, vždy je nejaká havária, vždy sa niečo vyskytne
p. primátor
- tam nie je nutné to riešiť z mesta, nemusíme tu riešiť nadštandardné podmienky pre
všetkých, kluby majú svojich sponzorov, je to riešiteľné týmto štýlom
p. Havírová
- dávam procedurálny návrh za ukončenie rozpravy
Hlasovanie za procedurálny návrh p. Havírovej:
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s ch v a ľ u j e
bezplatné zverenie majetku mesta Kežmarok - Atletický ovál a rozbežisko,
s obstarávacou cenou 114 128,24 eur do správy Základnej školy, Nižná brána 8
Kežmarok IČO 37874268.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s ch v a ľ u je
bezplatné zverenie majetku mesta Kežmarok – Multifunkčné ihrisko, s obstarávacou
cenou 66 415,56 eur do správy Základnej školy, Dr. Daniela Fischera 2 Kežmarok, IČO
36158968.

za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner
Prijaté uznesenia dostali č. 265/2016, 266/2016
10. PDP Kežmarok
Návrh na prenájom pozemkov
Návrh na zámenu nehnuteľností PDP Kežmarok - mesto Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a odst.9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom pozemkov v k.ú.
Mlynčeky, Stráne pod Tatrami, Kežmarok, Huncovce, Malý Slavkov
pre
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok je prípadom hodným osobitného
zreteľa z dôvodu vykonaných pozemkových úprav, upresnenia a doplnenia predmetu
nájmu o pozemky, ktoré mesto nadobudlo po pozemkových úpravách a ktoré sú súčasťou
obhospodarovaného územia,
schvaľuje
prenájom pozemkov uvedených v prílohách č.1, 2 a 3, zapísaných na listoch vlastníctva
mesta Kežmarok v katastrálnom území Kežmarok, Malý Slavkov, Mlynčeky, Stráne pod
Tatrami, a Huncovce, pre Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok, Nad
traťou 1, 060 01 Kežmarok, IČO 00 199 702, na dobu neurčitú, s účinnosťou od
1.1.2017, za cenu uvedenú v prílohách č. 1,2 a 3.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že zámena pozemkov v katastrálnom
území Kežmarok, Mlynčeky a Malý Slavkov medzi mestom Kežmarok a
Poľnohospodárskym družstvom podielnikov Kežmarok je prípadom hodným osobitného
zreteľa z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania nehnuteľností - hospodárskeho dvora
v Mlynčekoch a v Malom Slavkove a z dôvodu získania lesných pozemkov v katastrálnom
území mesta Kežmarok
schvaľuje
zámenu nehnuteľností vo vlastníctve mesta Kežmarok uvedených v prílohe č. 4 za
nehnuteľnosti vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva podielnikov Kežmarok, IČO
00 199 702, Nad traťou 1, 060 01 Kežmarok, uvedených v prílohe č. 5, bez doplatenia
rozdielu vo vecnej hodnote.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner
Prijaté uznesenia dostali č. 267/2016, 268/2016

11. Návrh na prenájom nebytových priestorov pre MsKS Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru v objekte
Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku,
postavenej na pozemku p.č. KN-C 1938/20, katastrálne územie Kežmarok pre Mestské
kultúrne stredisko Kežmarok, Starý trh 47, 060 01 Kežmarok, IČO 00352179 je
prípadom hodným osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytového priestoru príspevkovej organizácii mesta
Kežmarok, ktorá v prenajatom nebytovom priestore zabezpečí prevádzku befetu pre
nájomcov a hostí mestskej športovej haly,
s ch v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru o výmere 8 m2 v objekte Mestskej športovej haly Vlada
Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku, postavenej na pozemku p.č. KN-C
1938/20, katastrálne územie Kežmarok pre Mestské kultúrne stredisko Kežmarok,
príspevkovú organizáciu mesta Kežmarok, Starý trh 47, 060 01 Kežmarok, IČO
00352179, na dobu neurčitú, za nájomné 150 eur/rok.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru
v hospodárskom objekte futbalového štadióna súp. č.1857 v Kežmarku, pozemku p.č. KNC 2660/5 , katastrálne územie Kežmarok pre Mestské kultúrne stredisko Kežmarok,
Starý trh 47, 060 01 Kežmarok, IČO 00352179 je prípadom hodným osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytového priestoru príspevkovej organizácii mesta
Kežmarok, ktorá v prenajatom nebytovom priestore zabezpečí prevádzku bufetu pre
hostí futbalového štadióna,
s ch v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru o výmere 36,33 m2 v hospodárskom objekte futbalového
štadióna súp. č.1857 v Kežmarku, na pozemku p.č. KN-C 2660/5 , katastrálne územie
Kežmarok, pre Mestské kultúrne stredisko Kežmarok, príspevkovú organizáciu mesta
Kežmarok, Starý trh 47, 060 01 Kežmarok, IČO 00352179, na dobu neurčitú, za
nájomné 150 eur/rok.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner
Prijaté uznesenia dostali č. 269/2016, 270/2016

12. Bytový dom Weilburská 2550/9,11,13
- návrh na určenie výšky nájomného
- návrh na zmenu uznesení
- návrh na zrušenie uznesenia
p. Hencel
- doplním na strane 12/3 sú súčtové chyby, treba si sumu 3950 €, opraviť na 3430 €, nemá to
dopad na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s ch v a ľ u j e
výšku nájomného v 32 BJ bytovom dome na ul.Weilburská 9,11,13 nasledovne:
Byty o výmere 63,99 m2 :
Byty o výmere 76,73 m2 :
Byty o výmere 52,73 m2 :
Byty o výmere 43,29 m2 :
Byty o výmere 43,69 m2 :
Byty o výmere 53,04 m2 :
Byty o výmere 69,60 m2 :
Byt o výmere 46,95 m2 na prízemí :
Byt o výmere 38,58 m2 na prízemí :
Byt o výmere 56,42 m2 na prízemí :
Byt o výmere 66,37 m2 na prízemí :

120 Eur / mesiac
130 Eur /mesiac
105 Eur /mesiac
90 Eur /mesiac
90 Eur /mesiac
105 Eur /mesiac
125 Eur /mesiac
85 Eur /mesiac
75 Eur/mesiac
100 Eur/mesiac
110 Eur/mesiac

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s ch v a ľ u j e
zmenu uznesenia č. 214/2016 zo dňa 8.9.2016 takto: slová „bytu č. 1“ sa nahrádzajú
slovami „ bytu č.2“.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s ch v a ľ u j e
zmenu uznesenia č. 215/2016 zo dňa 8.9.2016 takto: slová „bytu č. 2“ sa nahrádzajú
slovami „bytu č.1“.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s ch v a ľ u j e
zmenu uznesenia č. 220/2016 zo dňa 8.9.2016 takto:slová „Márii “ sa nahrádzajú
slovami „Anne“.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s ch v a ľ u j e
zmenu uznesenia č. 224/2016 zo dňa 8.9.2016 takto: slová „Anne“ sa nahrádzajú
slovami „Andrei“.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
zrušuje uznesenie č. 243/2016 zo dňa 8.9.2016
(nájom bytu č. 31 v bytovom dome Weilburská 2550/13, Kežmarok Lenke Šušorovej,
trvale bytom Krvavé pole 8, Kežmarok)
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner
Prijaté uznesenia dostali č. 271/2016, 272/2016, 273/2016 , 274/2016, 275/2016, 276/2016
13. Návrh na prenájom časti pozemku, k. ú. Kežmarok pod reklamnými zariadeniami pre
spoločnosť Media representative, s.r.o., Ivanská cesta 2D, Bratislava
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom časti pozemkov pre spoločnosť Media representative,
s.r.o., Ivanská cesta 2D, Bratislava 821 04, IČO: 46 381 694 na ktorých sú umiestnené
reklamné zariadenia – billboardy spoločnosti Rabaka reklamné panely, s.r.o., Rampová
5, Košice, na pozemkoch:
- p. č. KN-C 668/3, ost.pl., k. ú. KK, ul. Tvarožianska, Kežmarok – smer k TESCU – 1ks
obojstranný
- p. č. KN-C 1782, ost.pl., k. ú. KK, Slavkovská ul., smer Malý Slavkov – oproti SAD v
Kežmarku – 2 ks jednostranný
- p. č. KN-C 84/1, zast.pl. a nádvorie, k. ú. KK, ul. Kušnierska, Kežmarok - parkovisko
oproti
H. A. O. B. v KK – 2 ks jednostranný
- p. č. KN-C 2660/1, ost.pl. k. ú. KK, ul. Trhovište, Kežmarok, (za oplotením futbalového
štadióna ) – 1 ks jednostranný
- p. č. KN-E 6774/1, vodná pl., k. ú. KK, vedľa štátnej cesty I/67, smer Poprad, vpravo 1 ks obojstranný
- p. č. KN-E 5219/1, TTP, k. ú. KK, vedľa štátnej cesty I/67, vjazd do Kežmarku od
Popradu, vpravo – 1 ks jednostranný.
je prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že spoločnosť sa od 1.januára 2017 stane
vlastníkom reklamných zariadení – billboardov na predmetných pozemkoch.
s ch v a ľ u j e
prenájom časti pozemkov pod reklamnými zariadeniami – billboardy umiestnenými na
samostatných konštrukciách, ktoré sa nachádzajú v lokalitách:
- p. č. KN-C 668/3, ost.pl., k. ú. KK, ul. Tvarožianska, Kežmarok – smer k TESCU – 1ks
obojstranný
- p. č. KN-C 1782, ost.pl., k. ú. KK, Slavkovská ul., smer Malý Slavkov – oproti SAD v
Kežmarku – 2 ks jednostranný
- p. č. KN-C 84/1, zast.pl. a nádvorie, k. ú. KK, ul. Kušnierska, Kežmarok - parkovisko
oproti H.A.O.B. v KK – 2 ks jednostranný
- p. č. KN-C 2660/1, ost.pl. k. ú. KK, ul. Trhovište, Kežmarok, (za oplotením futbalového
štadióna )- 1 ks jednostranný
- p. č. KN-E 6774/1, vodná pl., k. ú. KK, vedľa štátnej cesty I/67, smer Poprad, vpravo 1 ks obojstranný

- p. č. KN-E 5219/1, TTP, k. ú. KK, vedľa štátnej cesty I/67, vjazd do Kežmarku od
Popradu, vpravo – 1 ks jednostranný.
pre žiadateľa, spoločnosť Media representative, s.r.o., Ivanská cesta 2D, Bratislava 821
04 , IČO: 46 381 694, na dobu neurčitú, za cenu 250eur/ ks/rok jednostranný
a 350eur/ks/rok obojstranný billboard.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner
Prijaté uznesenia dostali č. 277/2016
14. Návrh na nájom bytu č. 24, Weilburská 2550/13
č. 2, Hlavné námestie 114/11
č. 18, Gen. Štefánika 1049/14
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bezbariérového bytu č. 24 v bytovom dome Weilburská
2550/13 v Kežmarku Antonovi Hricovi s manželkou Magdalénou, trvale bytom Žakovce
30 je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že o ide o rodinu s piatimi
nezaopatrenými deťmi, ktorá býva v stiesnených podmienkach so svokrovcami
v spoločnej domácnosti.
schvaľuje
nájom bezbariérového bytu č. 24 v bytovom dome Weilburská 2550/13, Kežmarok
Antonovi Hricovi s manželkou Magdalénou, trvale bytom Žakovce 30, na dobu jedného
roka.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 2 Hlavné námestie 114/11 v Kežmarku Jánovi
Brijovi s manželkou Editou, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že o ide o rodinu s dvomi nezaopatrenými deťmi,
ktorá býva v jednoizbovom nájomnom byte v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
v Kežmarku a tento je pre 4-člennú rodinu už nepostačujúci.
schvaľuje
nájom bytu č. 2 Hlavné námestie 114/11, Kežmarok Jánovi Brijovi s manželkou Editou,
trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, na dobu jedného roka.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 18 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v
Kežmarku Tomášovi Brijovi, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, ide o žiadateľa, ktorý tvorí rodinu
s družkou a jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva v stiesnených podmienkach so
svokrovcami v spoločnej domácnosti.
schvaľuje
nájom bytu č. 18 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku Tomášovi Brijovi,
trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, na dobu jedného roka.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner
Prijaté uznesenia dostali č. 278/2016, 279/2016, 280/2016
15. Návrh na opakovaný nájom bytov – Gen. Štefánika 1049/14
- Košická 2374/1
p. Perignáthová
- p. Kendiová si nevyrovnala svoj nedoplatok, ktorý sa jej zvýšil
p. Zreľak
- ide o dlhodobú situáciu?
p. Perignáthová
- je chronická neplatička, ku dňu predĺženia nájmu si doplatila nedoplatok, teraz tak neurobila
p. Polák
- dávam procedurálny návrh, na vyhlásenie krátke prestávky, aby sme sa poradili
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner
p. Polák
- dávam pozmeňujúci návrh, namiesto roka aby bol v uznesení mesiac
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner
p. primátor
- doteraz kto bol neplatič, sa predĺženie nájmu neschválilo, do budúcna sa môže vytvoriť
precedens
- pravidlo, keď sa pokriví, sa už nevyrovná
- nemusí dôjsť k vyplateniu prostriedkov, ťažko sa Vám budú zdôvodňovať tieto precedensy

p. Polák
- takýto prípad sme ešte nemali
p. Perignáthová
- aj v minulosti už boli neplatiči a predĺženie nájmu ste neschválili
p. Levická
- neplatiči boli vyzývaní, išli im písomné výzvy
p. Perignáthová
- právo na opakovaný nájom nemá, lebo neplní podmienky, keď by ste chceli hlasovať tak je
potrebné to zmeniť
p. Zreľak
- obrátim sa na hlavného kontrolóra a opýtam sa ho, čo by nám v danej situácii poradil
p. Teraj
- som osoba, ktorá súcití s každým, som právnik, bol som pri tom, keď museli opúšťať
obyvatelia svoje byty
- som za názor p. primátora a p. Levickej, ľudia ktorí majú záujem si plniť svoje povinnosti si
vedia peniaze požičať, mesiac je veľmi krátka doba
- tým neplatením ako keby prejavili svoj názor
- mali by ste sa rozhodnúť, tak ako doteraz, aby boli podmienky pre všetkých stanovené
rovnako
p. Polák
- ak by sa osobitný zreteľ zmenil na osobu s dvoma maloletými deťmi, je to možné ?
p. Teraj
- nie je to racionálne riešenie
p. Polák
- ja sa pýtam, či to je možné
p. Bednárová
- je to na Vás, ako posúdite osobitný zreteľ, preto Vás kolegyňa upozornila na to, že je potrebné
zmeniť dôvody osobitného zreteľa, lebo v danom prípade neboli splnené podmienky zmluvy,
vy rozhodujete kvalifikovanou väčšinou , že ide o prípad osobitného zreteľa
p. primátor
- je pravidlo, ktoré dodržujete stále a teraz to zmeníte
p. Polák
- ak by aj prešiel návrh, tak by sa uznesenie nepodpísalo, prosím, ak máme poradu, aby
k niečomu viedla a aby bol čas využitý efektívne
p. primátor
-prešlo to komisiou sociálnou, rešpektujte ich názor
- komisia dáva odporúčania, ktorým dôverujeme

p. Levická
- mesto urobilo maximum pre p. Kendiovú, jej malo na tom záležať
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 6 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Eve
Martonovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme
bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 6 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Eve
Martonovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, na dobu jedného roka.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 10 v bytovom dome Košická 2374/1 Dagmar
Kendiovej s manželom Štefanom, trvale bytom Košická 2374/1, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy
o nájme bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
neschvaľuje
nájom bytu č. 10 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku nájomcovi Dagmar
Kendiovej s manželom Štefanom, trvale bytom Košická 2374/1, Kežmarok z dôvodu, že
nájomca nedodržiava podmienky uvedené v nájomnej zmluve.
za: 13, proti: 0, zdržali sa: 1
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel, Levická,
Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner
zdržal sa: Polák
Prijaté uznesenia dostali č. 281/2016, 282/216
16. Návrh na predĺženie nájmu bytov - Weilburská 2396/1, Weilburská 2396/3
p. Matia
- v návrhoch sa píše osobitný zreteľ, viete nám ich vysvetliť?
p. Perignáthová
- žiadatelia nemajú finančné prostriedky na odkúpenie
p. Zreľak
- ďakujem ľuďom, ktoré majú tieto dlhy vyplatené
- aj ma niekedy mrzí, že musíme hlasovať o sporných veciach

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 1, Weilburská 2396/1 Slávke Džubasovej s
manželom Rastislavom, trvale bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, ide o rodinu s dvomi nezaopatrenými deťmi a nie
je v ich možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 1, Weilburská 2396/1 v Kežmarku nájomcovi Slávke Džubasovej s
manželom Rastislavom, trvale bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok, na dobu troch
rokov.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 2, Weilburská 2396/1 Ing. Mariánovi Luknišovi s
manželkou Liliou, trvale bytom Inovecká 956/10, Dolné Ozorovce, okr. Bánovce nad
Bebravou je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s jedným
nezaopatreným dieťaťom a nie je v ich možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 2, Weilburská 2396/1 v Kežmarku nájomcovi Ing. Mariánovi Luknišovi s
manželkou Liliou, trvale bytom Inovecká 956/10, 957 01 Dolné Ozorovce, okr. Bánovce
nad Bebravou, na dobu troch rokov.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 3, Weilburská 2396/1 Štefanovi Černickému s
manželkou Janou, trvale bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s tromi nezaopatrenými deťmi a nie je v ich
možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 3, Weilburská 2396/1 v Kežmarku Štefanovi Černickému s manželkou
Janou, trvale bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok, na dobu troch rokov.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 4, Weilburská 2396/1 Jánovi Drzewieckemu, trvale
bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu,
že ide o rodinu so štyrmi nezaopatrenými deťmi a nie je v ich možnostiach riešiť bytovú
situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 4, Weilburská 2396/1 v Kežmarku nájomcovi Jánovi Drzewieckemu, trvale
bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok, na dobu troch rokov.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 5, Weilburská 2396/1 Ing. Pavlovi Hazuchovi,
trvale Weilburská 2396/1, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu,
že ide o rodinu s dvomi nezaopatrenými deťmi a nie je v ich možnostiach riešiť bytovú
situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 5, Weilburská 2396/1 v Kežmarku nájomcovi Ing. Pavlovi Hazuchovi,
trvale bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok, na dobu troch rokov.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 6, Weilburská 2396/1 Marcelovi Galowiczovi s
manželkou Máriou, trvale bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide rodinu s dvomi nezaopatrenými deťmi a nie je v ich
možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 6, Weilburská 2396/1 v Kežmarku nájomcovi Marcelovi Galowiczovi s
manželkou Máriou, trvale bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok, na dobu troch rokov.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 7, Weilburská 2396/1 Ing. Petrovi Mezešovi s
manželkou Adrianou, trvale bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s tromi nezaopatrenými deťmi a nie je v ich
možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 7, Weilburská 2396/1 v Kežmarku nájomcovi Ing. Petrovi Mezešovi s
manželkou Adrianou, trvale bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok, na dobu troch rokov.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 8, Weilburská 2396/1 Dáši Arpášovej, trvale
bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu,
že nie je v jej možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 8, Weilburská 2396/1 v Kežmarku nájomcovi Dáši Arpášovej, trvale bytom
Weilburská 2396/1, Kežmarok, na dobu troch rokov.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 10, Weilburská 2396/3 Monike Smolenovej s
manželom Petrom, trvale bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok je prípadom hodným

osobitného zreteľa z dôvodu, že ide rodinu so šiestimi nezaopatrenými deťmi a nie je v ich
možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 10, Weilburská 2396/3 v Kežmarku nájomcovi Monike Smolenovej s
manželom Petrom, trvale bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok, na dobu jedného roka.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 11, Weilburská 2396/3 Martine Bachledovej s
manželom Jánom, trvale bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s dvomi nezaopatrenými deťmi a nie je v ich
možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 11, Weilburská 2396/3 v Kežmarku nájomcovi Martine Bachledovej s
manželom Jánom, trvale bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok, na dobu troch rokov.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 12, Weilburská 2396/3 Margite Kromkovej, trvale
bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu,
že nie je v jej možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 12, Weilburská 2396/3 v Kežmarku nájomcovi Margite Kromkovej, trvale
bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok, na dobu troch rokov.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 13, Weilburská 2396/3 Monike Brinckovej, trvale
bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu,
že ide o osamelú matku s jedným nezaopatreným dieťaťom a nie je v jej možnostiach
riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 13, Weilburská 2396/3 v Kežmarku nájomcovi Monike Brinckovej, trvale
bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok, na dobu troch rokov.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 14, Weilburská 2396/3 Eve Cehuľovej, trvale
bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu,
že ide o osamelú matku s jedným nezaopatreným dieťaťom a nie je v jej možnostiach
riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje

nájom bytu č. 14, Weilburská 2396/3 v Kežmarku nájomcovi Eve Cehuľovej, trvale
bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok, na dobu troch rokov.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 15, Weilburská 2396/3 Andrei Havranovej, trvale
bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu,
že ide o osamelú matku s jedným nezaopatreným dieťaťom a nie je v jej možnostiach
riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 15, Weilburská 2396/3 v Kežmarku nájomcovi Andrei Havranovej, trvale
bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok, na dobu troch rokov.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 16, Weilburská 2396/3 Bronislavovi Oláhovi,
trvale bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z
dôvodu, že nie je v jeho možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 16, Weilburská 2396/3 v Kežmarku nájomcovi Bronislavovi Oláhovi, trvale
bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok, na dobu troch rokov.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 17, Weilburská 2396/3 JUDr. Jane Mitníkovej,
trvale bytom Letná 34, 064 01 Stará Ľubovňa je prípadom hodným osobitného zreteľa z
dôvodu, že nie je v jej možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 17, Weilburská 2396/3 v Kežmarku nájomcovi JUDr. Jane Mitníkovej,
trvale bytom Letná 34, 064 01 Stará Ľubovňa, na dobu troch rokov.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 18, Weilburská 2396/3 Zuzane Mazúchovej, trvale
bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu,
že nie je v jej možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 18, Weilburská 2396/3 v Kežmarku nájomcovi Zuzane Mazúchovej, trvale
bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok, na dobu troch rokov.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 20, Weilburská 2396/3 Rudolfovi Ničpanovi s
manželkou Janou, trvale bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu so štyrmi nezaopatrenými deťmi a nie je v
ich možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 20, Weilburská 2396/3 v Kežmarku nájomcovi Rudolfovi Ničpanovi s
manželkou Janou, trvale bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok, na dobu troch rokov.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 22, Weilburská 2396/3 Marcele Adamjakovej,
trvale bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z
dôvodu, že ide o osamelú matku s dvomi nezaopatrenými deťmi a nie je v jej možnostiach
riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje
nájom bytu č. 22, Weilburská 2396/3 v Kežmarku nájomcovi Marcele Adamjakovej,
trvale bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok, na dobu troch rokov.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner
Prijaté uznesenia dostali č. 283/2016, 284/2016 285/2016, 286/2016, 287/2016, 288/2016,
289/2016, 290/2016, 291/2016, 292/2016, 293/2016, 294/2016,295/2016, 296/2016, 297/2016,
298/2016, 299/2016, 300/2016, 301/2016
17. Návrh na zmenu uznesenia - zriadenie vecného bremena pre VSD, a.s. Košice
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
ruší
uznesenie č. 176/2016 zo dňa 21.06.2016 (VSD Košice – záhradkárska osada Kamenná
baňa – Štec)
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
bezplatné zriadenie vecného bremena na časť parcely KN-E 2381 a KN-E 2418/1 , k.ú.
Ľubica v prospech vlastníka stavby elektrickej prípojky a hlavného prívodu NN na
slúžiacich pozemkoch - Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, v súvislosti

s napojením chatiek na elektrinu v záhradkárskej osade Kamenná baňa s povinnosťou
povinného Mesta Kežmarok:
- trpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na slúžiacich pozemkoch, tak,
ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena.
Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení
stavby a to dĺžkou podzemného elektrického vedenia a jeho ochranným pásmom na
slúžiacich pozemkoch.
za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0
za: Perignáth, Jankura, Škára, Holova, Polák, Zreľak, Majorová Garstková, Matia, Hencel,
Levická, Jendrejčák, Müncnerová, Havírová, Wagner
Prijaté uznesenia dostali č. 302/2016, 303/2016
18. Rôzne
19. Interpelácie
p. Jankura
- minulý mesiac sme riešili bezpečnosť mesta, chcem sa poďakovať p. Kasákovi, ktorý sa stará
o disciplínu na sídlisku, patrí mu veľká vďaka
p. Polák
- kedy by sa dala vyriešiť situácia nad dolným a horným Juhom? Pýtam sa už na to asi piaty
krát, keď vbehne nejaký chodec, vidíte ho na poslednú chvíľu
- bude sa riešiť daná situácia, až keď dôjde k nejakému nešťastiu?
p. primátor
- o tomto sme diskutovali, je to rozpracované, týchto problémov je veľmi veľa
p. Polák
- spomínali ste stretnutie s p. Sečkom, čo je výsledok stretnutia?
- je zriadená komisia na riešenie spornej situácie Juhu, dozvedeli sme sa, že existuje materiál
k tejto problematike, chceme ako poslanci daný materiál
- existuje forma, akou sa dá vyučovať tam, kde nie sú zriadené elokované pracoviská, kde je
potom tá zodpovednosť?
p. Škára
- viacero občanov z Huncovskej ulice sa dotazovalo, že pri zastávke sú vysoké brezy, ktoré
ohrozujú majetky a životy, bolo by ich potrebné skrátiť, ak nie vyrúbať
p. Zreľak
- jedna vec je tá, že vypadávalo osvetlenie na Kostolnom námestí a Starom trhu, malo by to byť
v poriadku, podľa informácii, ktoré mi poskytla pani Grotkovská
- vidíme, aké je počasie, všetko smeruje do kanálov, prosím o zintenzívnenie čistenia kanálov
- dajme si na to pozor už v predstihu, aby mala kde voda odtekať
p. primátor
- na Kostolnom námestí som zažil danú situáciu, kde vypadávalo osvetlenie, promptne sa
vyriešila

- je potrebné o tom dať vedieť na MsP a nevypisovať kade tade, vie sa to do pol hodiny opraviť,
nedá sa to ustriehnuť všade
- čo sa týka čistenia kanálov, každý rok ich čistíme v rámci Technických služieb, máme dvoch
poslancov v Technických službách, snáď to ustriehnu
- brezy na Huncovskej, sú lehoty, kedy je možnosť zasiahnuť do zelene
p. Kelbelová
- na Huncovskej sú prerastené brezy, urobili sme orez, radikálny rez nebol možný, preveríme
však ešte raz stav a možno zvážime výrub, ale ten je možný len do konca septembra
- musíme však rešpektovať aj zákon
p. primátor
- čo sa týka elokovaných pracovísk, nepracujeme v dohadoch, ak niečo máte, podajte to
písomne, odpovieme Vám
- čo sa týka materiálov v súvislosti so sporom Kežmarok – Ľubica, vypracovali sme si ho a
pracovali sme na ňom dosť dlho, mám ho ja, a p. Levická ako predseda komisie, je udržiavaný
diskrétne, aby nebol verejne a masovo distribuovaný
- p. poslanec Polák, bolo Vám odpovedané, že je Vám k dispozícii k nahliadnutiu, kópie
nerobíme, aby nebol šírený ďalej, nakoľko akýkoľvek krok, ktorý urobíme, môže byť
napadnutý
- stretnutie s pánom biskupom, je to jedno z 500 stretnutí, ktoré absolvujem v rámci mesiaca,
rozhovory sú diskrétne, ostáva to medzi dvoma osobami, hájim záujmy mesta a s týmto
zámerom som tam šiel
- s pánom Sečkom máme štandardné vzťahy, ani so súhlasom druhej osoby by som nepúšťal do
informácií o stretnutiach
p. primátor
- minulý týždeň v stredu, sa schválila II. etapa cyklistického chodníka, znamená to pre nás, že
budúci rok by sme mali dostať do mesta všetky finančné prostriedky, ktoré ste schvaľovali,
vybudujeme viac ako päť kilometrov cyklotrás
- apelujem na Vás poslancov, že tým, že ste neschválili rozpočtovú zmenu, nezačne sťahovanie
úradu, Zariadenie pre seniorov nenakúpi nové chladničky, niekoľko stoviek učiteľov ostanú
bez zvýšenia miezd, nezačneme nové projekty a.i.
- neviem, ako s tým naložíme, je to veľmi ťažké rozhodnutie, VZN sa stane nevykonateľným

20. Záver
Na záver primátor ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva a poprial zúčastneným pekný
zvyšok dňa.
p. Slovíková, vyjadrila poďakovanie či už vedeniu mesta a taktiež aj pracovníkom mestského
úradu, ktorí jej boli súčinní.
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